
 

 

 Europris på Leira 

åpner tirsdag etter 

total forvandling  
Alt er endevendt og butikken ikke til å 

kjenne igjen 
 

Europris er en butikkjede i sterk vekst med 276 lavprisvarehus over hele landet. 

Forretningene selger alt fra dagligvarer til jernvarer, dyrefor, vaskemidler, lys, servietter, 

smågodt, oppbevaring, kjøkkenutstyr, tekstiler, garn, alt til sesongene og mye annet. 35 

millioner kunder handlet i 2021 hos Europris til ekstremt lave priser og fikk mer til overs. 

Kjeden omsatte i 2021 for 8,6 milliarder kroner, har over 2700 medarbeidere og gikk på børs 

i juni 2015. Hovedkontor ligger i Fredrikstad og hovedlager i Moss. 

 
Tirsdag 24. januar klokken 09.00, gjenåpner Europris-butikken på Leira etter stor 

ombygging og fornyelse. Alt er endevendt og butikken er ikke til å kjenne igjen. 

-Vi snakker om en total forvandling, sier Øyvind Bacher, ny butikksjef etter bror Bjørn, 

som fortsetter i butikken etter at Europris har overtatt eierskapet fra franchisetagerne. 

- Butikken er oppgradert til det nyeste av det nye, med ny innredning og det siste av 

konsepter som Handyman, Lekeplassen og Ren Glede, sier Øyvind Bacher, og inviterer til  

offisiell åpning tirsdag med ekstra gode åpningstilbud, kaffe, marsipankake rød løper.  

 

-Jeg tror kundene gleder seg til den offisielle åpningen tirsdag, og det gjør jeg også, sier Øyvind 

Bacher. -Den nye butikken er blitt åpnere og mer tilgjengelig for kundene, og vi får vist fram 

varene på en bedre måte. Vi er kjempestolte av den forvandlingen som har skjedd i løpet av de 14 

dagene butikken har vært stengt. Det skal innrømmes at jeg synes den nye butikken ser veldig 

flott ut! 

 

Gode åpningstilbud og nye konsepter 

Butikken på Leira har en salgsflate på hele 1436 kvadratmeter, pluss lager og sosialrom. I tillegg 

kommer et uteområde for plantejord og hagemøbler når bare snømengden har gått ned og 

temperaturen har gått opp.  

– Vi ønsker alle velkommen til en flott butikk med mange åpningstilbud og en hyggelig handel, 

sier butikksjefen. -Hverdagsvarer som kaffe, vaskemidler, spylervæske og mange andre varer – 

inkludert  bålpanner – går til ekstraordinært gode priser. Kundene vil møte et varehus smekkfullt 

av produkter. Høyt varetrykk – og rett vare til rett pris. De nyeste konseptene Handyman, 

Lekeplassen og Ren Glede er også på plass til nytte for både den som skal fikse selv, den lekne, 

og for den som skal holde hus og hjem rent. Butikken er i tillegg blitt mer oversiktlig enn 

tidligere, med egne shops in shop, hvor varegruppene er klarere inndelt etter kategorier. 

 

Viktig med sesonger 

Alle Europris-butikkene er kjent for å følge sesongene, og alltid ha varer som passer til den 

sesongen vi er inne i.  



 

 

-Det er viktig for oss å fokusere på sesongene, sier Øyvind Bacher, som har vært i Europris på 

Leira sammen med bror Bjørn i hele 17 år. – Og det har aldri vært kjedelig. Her i Europris skjer 

det noe hele tida – og det er moro når det skjer noe. Det er nesten utrolig å se hva som har skjedd 

med Europris i løpet av disse åra. Nå er alt profesjonelt i alle ledd. Det er blitt en bedre struktur. 

Kommunikasjonen er bedre. Gjennomføringen av kampanjer og distribusjonen likeså. Alt som 

kan forbedres blir forbedret. Ting blir tatt tak i. Ikke minst er det blitt mye lettere for oss lokalt å 

drive butikken. Alt er så godt tilrettelagt og satt i system. Dette merker kundene også og viser at 

de setter pris på oss og kommer stadig tilbake for en ny handel. Det meste går i forbruksvarer, og 

ofte litt godteri. I tillegg til kundene fra Leira og de nærmeste områdene, betyr også trafikken til 

hytteområdene i hele Valdres mye for oss, sier Fagernes-boeren Øyvind Bacher – butikksjef med 

10 medarbeidere på laget. 

 

Fire nye åpnet, fem flyttet i nye lokaler og elleve utvidelser eller moderniseringer  

Europris-kjeden åpnet i 2021 fire nye butikker, gjennomførte fem relokaliseringer og fem 

utvidelser, mens seks butikker ble bygget om og modernisert.  

 

Vokser mer enn markedet  

Etter den eventyrlige veksten i 2020 hvor totalveksten ble 27,8%, hadde kjeden i 2021 en 

vekst på 2,2%. I samme periode hadde butikkhandel innen bredt vareutvalg en tilbakegang på 

0,6% (SSB tall fra Virke). Europris har hatt vekst hvert eneste år de siste 29 årene. Den årlige 

kunde- og markedsundersøkelsen viser at kundene er fornøyde og Europris har hatt fremgang 

på viktige parametere som pris persepsjon, kampanjer, produkt kvalitet, kundeopplevelse og 

service. Europris vil fortsette å oppgradere både butikker og kategorier, samt relokalisere og 

åpne nye butikker for å fortsette å tilfredsstille kundene i årene som kommer.  

 
For ytterligere informasjon kontakt Jon Boye Borgersen – Direktør Konsept, kategori og 

markedsføring, telefon 900 16 995, jon.boye.borgersen@europris.no, eller butikksjef Øyvind 

Bacher, telefon 997 14 279, epost Oyvind.Bacher@europris.no. Informasjon er også 

tilgjengelig på våre internettsider www.europris.no .  

 

 

 

Billedtekst: 
 



 

 

 
 

Europris-medarbeidere klare for offisiell åpning på Leira tirsdag. Fra venstre: Silje 

Valderhaug, Irene Stenerud Trøen, Øyvind Bachér, Trine Dypdal Kolstad, Morten André 

Ringen, Carl André Bachér og Bjørn Bachér. Toril Stenerud Trøen og Ingrid Beate Aure 

var ikke til stede da bildet ble tatt.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 


